
 

 

Evenemangschef Janne Auvinen: 
LOGOMOS RECEPT FÖR DEN BÄSTA KONGRESSUPPLEVELSEN 
 
Logomo planerades från första början att erbjuda funktionella och tekniska förutsättningar i toppklass för kon-
gresser. Varje tillställning är individuell. 
– Den huvudsakliga uppgiften under en kongress är att förmedla information från sakkunniga till åhörare och 
tvärtom. Kedjan av informationsöverföring skapar en komplex helhet, och ingen detalj får försummas om man vill 
erbjuda den bästa möjliga kongressupplevelsen, berättar Logomos evenemangschef Janne Auvinen. Han har ar-
betet i Logomo sedan starten och tillsammans med sitt team har han förutom med sin järnhårda fackkunskap 
även med hjärta genomfört lyckade kongresser och andra tillställningar.  
 
1. Lokaler 
– Det är inte egalt i en hurudan lokal en lyckad tillställning ordnas. En kongress lyckas inte blott i en stor sal, utan 
ska alltid bistås med flera mindre möteslokaler. Det bör finnas tillräckligt med yta på samma plan för tillhörande 
utställningar och mässor. Det bör även finnas mångsidiga och olika stora mötes- och workshopslokaler i närheten 
av salarna.  
 
2. Presentationsteknik, ljussättning, akustik  
Enbart flotta lokaler är inte tillräckligt, utan de som uppträder och talar vill ha högklassig och fungerande presen-
tationsteknik för att dessa internationellt högklassiga framföranden ska få den utrustning de är värda. Ljussätt-
ningen måste vara sådan att man orkar se på föreställningar hela långa dagen. Även den akustiska miljön i loka-
lerna – som vid första ögonkastet kan verka vara av mindre vikt – är ytterst viktig för att den hörbara information-
en ska kunna förmedlas på ett lyckat sätt. Talen måste uppfattas tydligt och diskussionsmiljön ska vara behagfull 
så att åhörarna inte störs av oväsen. 
 
3. Logistik 
För att allt ska lyckas i sin helhet måste logistiken av såväl människor som föremål ske smidigt och tryggt. Juste-
ringen av salarna går snabbt, föremål blir omplacerade och publiken rör sig när uppträdarna och arrangörerna 
utan problem kan ta sig till möteslokalerna och därifrån – till exempel för att njuta av god mat och förfriskningar. 
Förberedelserna inför ett event sker effektivt och allt flyttas smidigt på hjul från avlastningen ända fram till salar-
na och möteslokalerna. Tidsanvändningen är effektiv när organiseringen av kongressmiljön går snabbt, enkelt och 
tryggt. 
 
4. Tillgänglighet 
– I en jämställd värld är det ytterst viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten, och det utgör en viktig del av plane-
ringen av en lyckad kongress. Logistiken och tillgängligheten stödjer varandra, och en lokal som fungerar logistiskt 
är också tillgänglig, såväl för publiken som för uppträdarna. Även syn- och hörtillgänglighet är väsentliga delfak-
torer för en fungerande tillställning och dess lokal, och får inte försummas.  
 
5. Hållbar utveckling 
– Hållbara värderingar, miljöhänsyn, hållbar utveckling, till exempel att aktivt minska mängden avfall, är så nöd-
vändigt att attityderna gentemot dessa börjar vara självklarheter överallt. Även på kongresser. Trots det ska man 
fortsättningsvis fästa vikt vid dem. Ibland är det svårt att bryta gamla vanor. 
 
Summa summarum: Logomo är uttryckligen allt som beskrivs ovan. Man kunde nästa säga att Logomo är syno-
nymt med begreppet fungerande kongresslokal, avlutar Janne Auvinen. 
 
 


